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امتیاز اخذراهنماي شرایط و امکانات جهت
محصوالت هیونداییمجازهاي نمایندگی 

م  جارت  دمات  و  ور و

شرایط درخواست نمایندگی مجاز شرکت خدمات و تجارت بم خودرو:  -1
تهیه شده است، لذا قبل از محصوالت هیونداییمطالب زیر به منظــور آگاهی متقاضیان محتــرم اخذ امتیاز نمایندگی مجاز 

دقت مطالعــه فرمایید الزم به ذکر است هرگونه اقدام نسبت به درخواست نمایندگی مجاز، مشروح شرایط و امکانات مورد نیاز را به 
که نمایندگی مجاز به یک مجموعه خدماتی اطالق می شود که وظایف فروش خودرو، خدمات تعمیرگاهی، خدمات گارانتی و 

فروش قطعات را به عهده دارد. 
شرایط و امکانات مورد نیاز براي درخواست نمایندگی: -2
می باشدفوق دیپلمحداقل خذ نمایندگی مجازحداقل مدرك تحصیلی متقاضیان ا- 2-1
.و ارائه گواهی عدم سوء پیشنه الزامی می باشدسال می باشد25همچنین حداقل سن متقاضی اخذ نمایندگی مجاز - 2-2
رد متر (به غیر از موا20متر مربع نمایشگاه) با عرض 200مترمربع تعمیرگاه و 900متر مربع فضا ( 1100داشتن حداقل - 2-3

خاص و شهرهاي بزرگ) 
میشرکت مطابق با شرایط و ضوابط مورد نظر کمیسیون اعطا ولغویا ضمانت نامه بانکیارائه وثیقه ملکیصاحب امتیاز موظف به - 2-4
شرح جدول زیر می باشد)اشد. ( میزان وثیقه ملکی به ب

ارزش وثیقه ملکیمبلغ ضمانت نامه بانکینوع نمایندگی
میلیارد تومان2میلیارد تومان5/1فروشنمایندگان 

میلیارد تومان5/2میلیارد تومان2نمایندگان فروش و خدمات پس از فروش
مدارك الزم مبنی بر استطاعت مالی متقاضی اخذ و مورد بررسی قرار می گیرد. - 2-5
کیلومتر می باشد.5کیلومتر و در شهرستانها 3میزان حداقل فاصله تا نمایندگی هاي مجاز موجود در تهران -2-6
خودرو بصورت نقدي را دارا باشد.20را جهت خرید حداقل میلیارد ریال 20لی به مبلغ صاحب امتیاز باید تمکن ما- 2-7
ر صورت استیجاري بودن وثیقه ملکی نیز الزامی میباشد.مکان معرفی شده باید به نام متقاضی باشد و د- 2-8

تذکر:
در مواردي که امتیاز به نام شرکت صادر می شود، مدیرعامل موظف است امور اداري را تا مرحله افتتاح نمایندگی مجاز - الف

شخصا پیگیري نماید. 
متر تنها با صالحدید کمیسیون اعطاء و لغو قابل 20از متر مربع یا عرض کمتر 1100موارد خاص تقاضا از قبیل متراژ کمتر از -ب

بررسی است.
از آنجاییکه بررسی پرونده هاي ناقص و فاقد مدارك اولیـــه امکان پذیر نیست، لــذا از پذیرش درخواستهاي با مدارك ناقص -ج

معــذور است و تنها در صورت تکمیل مدارك براي متقاضیان تشکیل پرونده خواهد شد. 
تشکیل پرونده به معناي اعطــاي امتیــاز نبوده و شرکت در رد یا قبول تقاضا مختار است. - د
متقاضیان موظفند در صورت اعطاي امتیاز، مکان مورد نظر را طبق ضوابط شرکت، استاندارد سازي نمایند. - و
هیچ تعهدي نسبت به اعطاي کمک مالی به تمامی هزینه هاي استاندارد سازي به عهده متقاضی بود و شرکت کرمان موتور - ه

ندارد.رامتقاضی


